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ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

ΟΠΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ 

Ο σχολικός μας διαγωνισμός 

(αφιερωμένος στη μνήμη του Οδυσσέα Τσαγκαράκη) 

       Φέτος ο διαγωνισμός μας είχε σαν θέμα του τους θρύλους της περιοχής μας και 

πήραμε αρκετά έργα πραγματικά αξιόλογα. Η τελική κατάταξη –που βλέπετε παρακάτω- 

έγινε με βάση τους πόντους που μάζεψε κάθε παιδί από την κριτική επιτροπή συνολικά.  

     Η κριτική μας επιτροπή: Φέτος μας τίμησαν με τη συμμετοχή τους οι κυρίες: 

Βασιλεία Καλοκύρη, Σύμβουλος Φιλολόγων, Νομού Ηρακλείου και Λασιθίου, Φιλίτσα 

Πεδιαδίτη, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Δευ/θμιας Εκπ/σης Ν. Λασιθίου, 

Παρούλα Κουτσάκη, οδοντίατρος και Πρόεδρος του Λυκείου Ελληνίδων Αγίου 

Νικολάου, Μαίρη Χαιρετάκη, καθηγήτρια Πληροφορικής στο 1ο ΕΠΑΛ Μοιρών και 

ερασιτέχνης συγγραφέας και ποιήτρια με πολλά βραβεία σε Πανελλήνιους Διαγωνισμούς 

Λογοτεχνίας, Τερέζα Χάουαρντ, γεωγράφος στο Πανεπιστήμιο του Τέξας (Η.Π.Α.) και 

λάτρης της ελληνικής λογοτεχνίας, και ο κύριος Λεωνίδας Κλώντζας, δημοσιογράφος 

της εφημερίδας «Ανατολή». Τους ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ που κατάφεραν να μας 

απαντήσουν έγκαιρα παρά το βεβαρημένο τους πρόγραμμα.  

     Να σημειώσουμε εδώ πόσο πολύ μας λείπει ο αείμνηστος φίλος του σχολείου μας και 

σχεδόν μόνιμος κριτής του διαγωνισμού μας κατά τα τελευταία χρόνια, κύριος Οδυσσέας 

Τσαγκαράκης, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Αφιερώνουμε το 

φετινό μας διαγωνισμό στη μνήμη του. 

     Τα κείμενα που βραβεύτηκαν είναι: 

    1ο βραβείο και 30€:«Αλήθεια ή φαντασία;», Μαίρη Κοϊνάκη, Τουρλωτή, Γ’  τάξη 

    2ο βραβείο και 20€: «Οι νεράιδες», Γιώργος Ζαχαράκης, Σφάκα, Α’ τάξη 

    3ο βραβείο και 10€: «Το στοιχειωμένο σπίτι στο βουνό», Χριστίνα 

Μετζογιαννάκη-Γιοστ, Σφάκα, Α’  τάξη 

    Έπαινοι δόθηκαν ακόμα στους: Τάνια Ρούσεβα, Μέσα Μουλιανά, Γ’  τάξη, Μαρία 

Καραμανωλάκη, Έξω Μουλιανά, Γ’ τάξη, Ανδρονίκη Μαστοράκη, Τουρλωτή, Α’ τάξη. 

Όλα τα παιδιά πήραν για αναμνηστικό δώρο ένα βιβλίο. Χορηγός του διαγωνισμού ήταν η 

σχολική μας εφημερίδα.                                   

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ: 

  



1Ο Βραβείο: Μαίρη Κοϊνάκη, Τουρλωτή, Γ’  τάξη 
Γ-3)Αλήθεια ή φαντασία; 

Κάθε μέρα από τότε που γυρίσαμε και ζούμε στο πατρικό μας σπίτι στο χωριό, είναι πολύ 

ξεχωριστή για μένα, γιατί όλο και κάτι διαφορετικό συμβαίνει. Όμως αυτή η μέρα που θα σας 

αφηγηθώ ήταν η πιο ξεχωριστή απ’ όλες! Ποιος είδε αυτή τη σκιά; Ποιος έτρεξε, για να γλυτώσει; Ήταν 

παγίδα της φαντασίας ή πραγματικότητα; 

Εκείνο το βράδυ ήμασταν όλη η οικογένεια στο σπίτι, ο καθένας στον κόσμο του: ο ένας να 

τρώει του σκασμού, ο άλλος προσηλωμένος στον υπολογιστή, άλλοι να συζητάνε για τα πολιτικά κι εγώ 

–ως συνήθως- να παίζω χαρτιά με τον παππού μου, για να του αποδείξω ότι μπορώ να τον κερδίσω -

επιστρατεύοντας ό,τι είδους ζαβολιά ξέρω! Κι αφού με κέρδισε για μια ακόμα φορά επιβεβαιώνοντας 

«ποιος είναι ο μάστορας» -καλά είμαι σίγουρη ότι κάνει κι αυτός ζαβολιές, κάποτε θα τον πιάσω!-, 

άρχισα να τον πειράζω όπως πάντα.  

Γρήγορα τράβηξε την προσοχή μου ότι όλα τα άλλα εγγόνια είχαν αρχίσει να μαζεύονται γύρω 

απ’ τη γιαγιά μου, προσηλωμένα σε μια ιστορία, που τους έλεγε για ένα θρύλο της περιοχής. Εγώ αυτά 

τα θεωρούσα πάντα βλακείες, που πιστεύω ότι τα βγάλανε οι παλιοί άνθρωποι μόνο και μόνο, για να 

τρομάζουν τα παιδιά! Κάτι που μου αρέσει κι εμένα, για να είμαι ειλικρινής, γιατί συνέχεια εφευρίσκω 

δικές μου ιστορίες, για να τρομάζω τους μικρότερους της οικογένειας, ειδικά όταν θέλω να πάω κάπου 

μόνη μου κι αυτοί θέλουν να μ’ ακολουθήσουν! 

Πάνω που είχα αρχίσει να βαριέμαι, μ’ έστειλε η θεία μου, ν’ αγοράσω κάποια χρειαζούμενα 

για το φαΐ «και γρήγορα πριν να κλείσει το μαγαζί»! Κι εγώ τρέχοντας πήγα στο μοναδικό μπακάλικο 

του χωριού κι αγόρασα ότι μου παράγγειλε! Στο γυρισμό όμως αποφάσισα να κόψω δρόμο και πήρα 

ένα στενάκι από την πίσω μεριά του δρόμου. Εκεί υπήρχε ένα θεόρατο δέντρο που τη μέρα έριχνε 

δροσερή τη σκιά του στο δρομάκι, γι’ αυτό και το προτιμούσα πολλές φορές τις ζεστές μέρες, όταν 

γυρνούσα απ’ το σχολείο. Όμως αυτή τη φορά και μες στη σκοτεινιά, σαν να έριχνε τα κλαδιά του πάνω 

μου και φαινόταν τόσο τρομακτικό! Χωρίς να το θέλω έκανα κάποια βήματα πίσω! «Έλα, μωρέ, ένα 

δέντρο είναι. Τι να σου κάνει ένα δέντρο; Και η θεία σου περιμένει!», με ενθάρρυνα σχεδόν φωναχτά, 

για να πάρω θάρρος κι από την ίδια τη φωνή μου! Και προχωρώ πάλι δυο-τρία βήματα μπροστά! Πάνω 

στον κορμό του δέντρου υπήρχαν κάποια σκαλίσματα –τα ‘χα δει κι άλλες φορές, αλλά δεν τους είχα 

δώσει σημασία. Ποιος να τα ‘χε κάνει και πότε;  Καθώς έπεσε το μάτι μου απάνω τους, πώς μου 

φάνηκε σαν να άρχισαν να αλλάζουν θέσεις, λες και κάποιος τα κινούσε συνεχώς, ώσπου 

καταστάλαξαν σε μια τελική σειρά. Διάβασα τη φράση που σχηματίστηκε και μου φάνηκε σαν απειλή: 

«ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΒΛΕΠΩ ΜΟΝΟ ΕΓΩ;». Η φαντασία μου ήτανε ή μόλις είδα και μια σκιά να περνάει; 

Τρόμαξα κι άρχισα να τρέχω. Έτρεχα, έτρεχα, χωρίς να κοιτάζω πίσω.  

Μόνο, όταν έφτασα στην πόρτα μας, που τη φώτιζε ο στύλος της γειτονιάς, σταμάτησα να πάρω 

ανάσα, να φτιαχτώ και να ηρεμήσω, για να μην καταλάβουνε οι άλλοι το πάθημά μου και μ’ αρχίσουν 

στα πειράγματα. Η αναστάτωση μου είχε αρχίσει να περνάει και παίρνοντας ήδη θάρρος από τις 

γνώριμες φωνές και τη θαλπωρή του πατρικού σπιτιού, που με περιέβαλε προστατευτικά, όταν άνοιξα 

την πόρτα: «Είσαι εντελώς χαζή, τα ‘κανες πάνω σου σαν μυξιάρικο, μου ‘φτυσα στον καθρέφτη που 

είχαμε στο χολ κάνοντάς μου μια κοροϊδευτική γκριμάτσα.  

-Και μια στιγμή τα γράμματα στο δέντρο άλλαξαν και σχημάτισαν πέντε λέξεις, που έλεγαν 

«ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΒΛΕΠΩ ΜΟΝΟ ΕΓΩ;», ακούω τη φωνή της γιαγιάς μου, να αφηγείται! 

-Γιαγιά, τι λες; ρωτώ τρομοκρατημένη.  



-Να, για μια παλιά ιστορία, μα μήπως κάθεται εσένα ο πισινός σου να ακούσει; και γυρνώντας 

προς τα μικρότερα παιδιά της οικογένειας, που κρεμόταν απ’ το στόμα της, συνέχισε. Έτσι που λέτε, 

παιδιά, αυτό το δέντρο ήταν καταραμένο, γιατί κάποτε οι πειρατές που κάνανε γιουρούσι στα χωριά 

σφάξανε εκεί ένα μωρό, που το ‘χε κρύψει η μάνα του μέσα στην κουφάλα του, για να το προστατέψει 

η άμοιρη, όπως νόμιζε. Και κάθε εκατό χρόνια στοιχειώνει ένα άτομο διαφορετικού φύλου κάθε φορά. 

Ήτανε, δε θα ‘τανε πριν από εκατό χρόνια που φάνταξε αυτό το αγοράκι του Μήτσου του Πυργιώτη, 

για τελευταία φορά και λωλάθηκε το κακορίζικο; Γι’ αυτό, καλά είναι να μην περνάτε από κει τη νύχτα, 

παιδιά μου, ή αν πρέπει να λέτε πολλές φορές το «Πάτερ ημών», για να μη σας πιάσει η κατάρα. 

Τι να σας πω τώρα; Ότι αρχικά ανακουφίστηκα, επειδή δεν ήμουν τρελή κι ότι αμέσως μετά μ’ 

έφαγε η αγωνία μη με πιάσει η κατάρα; Περιττό να σας πω ότι καλού κακού, μετά το φαγητό πήρα 

κρυφά τα μικρά της οικογένειας κι αφού τους έταξα να τα παίρνω πάντα μαζί μου, όπου πάω, αρκεί να 

μην πουν τίποτα σε κανένα, πήγαμε πιασμένοι χεράκι-χεράκι στο στοιχειωμένο δέντρο και χωρίς να 

πολυπλησιάσουμε του φωνάξαμε με όση φωνή είχαμε ίσαμε δέκα φορές το «Πάτερ ημών», μπας κι 

έπιανε αναδρομικά!  

 

2ο  Βραβείο: Ζαχαράκης Γιώργος, Σφάκα, Α’ τάξη 
Α-1)Οι νεράιδες 

Μια μέρα, που βαριόμουνα, πήγα στον παππού μου, το Γιώργη, που μένει στο ισόγειο, κάτω 

απ’ το σπίτι μας, για να μου πει καμιά ιστορία απ’ τις πολλές που ξέρει και να ξεβαρεθώ! 

 Τον χαιρέτισα, είπε «Καλώς το, το Γιωργιό, έλα κάτσε επαέ», με κέρασε ένα γλυκάκι που μου το 

‘χε φυλαγμένο και μετά -ως συνήθως- με ρώτησε πώς πάει το σχολειό. Του απάντησα -ως συνήθως- 

«Καλά, καλά», για ν’ αποφύγω τις δυσάρεστες κουβέντες και πρόσθεσα: «Δε μου λες, παππού, καμιά 

ιστορία;». Τότε άρχισε να μου λέει μια παλιά ιστορία που δυσκολεύομαι ακόμα να την πιστέψω: 

 «Εκειά που λες που είναι εδά το σχολειό σου, το Δημοτικό Σχολειό της Σφάκας, εκειά ήτανε λέει 

πολύ-πολύ παλιά ένα χωράφι με πάρα πολλά δέντρα και νερά και πηγαίνανε οι ανθρώποι και ανοίγανε 

το νερό να πάει στα κηπούλια ντος, ο καθένας με τη σειρά του, για να φτάσει το νερό για όλους. 

»Μια φορά επήγε κι ένας άθρωπος, απού ‘τανε λίγο πονηρός και λέει: ‘Γιάντα να μην πάω 

αποβραδίς, που δε με θωρεί κανείς κι είναι το νερό ολοδικό μου, να ποτίσω το χωράφι μου;». 

»Πάει, που λες, μα σαν πήγε να γυρίσει το νερό, ακούει φωνές μωρού, σα να ‘ρχότανε κάτω 

από τον ποταμό. Είχε ακούσει από τη γιαγιά του ότι εκειά κάτω βγαίνανε τη νύχτα οι νεράιδες. Ήταν 

κάτι πλάσματα φτερωτά, λέει, σαν φαντάσματα, τα οποία έβγαιναν τη νύχτα μετά τα μεσάνυχτα κι αν 

έβρισκαν αθρώπους να περνούν από κοντά, τους κρατούσαν κοντά στον ποταμό και τους ανάγκαζαν να 

χορεύουνε μαζί ντος ως το πρωί και αλλωνών, λέει, τος ήβγαινε η ψυχή, άλλοι κουραζότανε και 

σταματούσανε και τότε οι νεράιδες τους έπαιρναν για πάντα τη μιλιά. 

»Το ‘χε ακούσει, μα δεν το πίστεψε. Κι όμως το ‘δε εκείνο το βράδυ με τα μάτια του! Όταν 

άκουσε αυτές τις φωνές του μωρού, ήταν περίεργος να δει τι ήταν, ξέχασε και το πότισμα και πήγε 

μέχρι κάτω στον ποταμό να ανακαλύψει ιντά ‘ναι. Εκειά τον περιλάβανε τοτεσάς οι νεράιδες και τον 

τραβήξανε στον χορό τους κι από τις δώδεκα η ώρα, μέχρι να ξημερώσει! Όλη τη νύχτα χόρευε! Όταν 

πήρε να ξημερώνει οι νεράιδες τον αφήσανε τέζα κι εξαφανιστήκανε όλες μαζί. Τότε αυτός γύρισε 

κουτσαίνοντας στο χωριό κι ανακοίνωσε σ’ όλους «το και το». Από τότε δεν ξαναπήγε ποτέ κιανείς 

βραδιάτικα σ’ αυτό το μέρος». 

Δεν πολυπίστεψα την ιστορία του παππού μου, μα είμαι σίγουρος πως ούτε κι εγώ θα πάω ποτέ 

βραδιάτικα σ’ αυτό το μέρος! 



3ο  Βραβείο: Μετζογιαννάκη-Γιοστ Χριστίνα, Σφάκα, 

Α’ τάξη 

Ε-5)Το στοιχειωμένο σπίτι στο βουνό 

Ήταν αρχές Ιουλίου σε ένα χωριό της Κρήτης. Η Μαρία ήταν στο δρόμο και πήγαινε να πάρει τη 

φίλη της, την Αγγελική, που είχε έρθει πριν λίγες μέρες από την Αθήνα, για να παραθερίσει με τη γιαγιά 

και τον παππού. Η Μαρία ήταν καταχαρούμενη που επιτέλους είχε κάποιον να κάνει παρέα. 

Μετά από λίγο έφτασε στο σπίτι της Αγγελικής, η οποία την περίμενε ήδη απ’ έξω. Χαιρέτησαν 

η μια την άλλη κι αποφάσισαν να περπατήσουν λίγο στο βουνό, που ήταν μια απ’ τις αγαπημένες 

ασχολίες τους προς απογοήτευση των γιαγιάδων τους, γιατί «τα καλά κορίτσια δεν τριγυρίζουν μόνα 

τους στις ερημιές». Στο δρόμο μιλούσαν για χίλια δυο για το πώς πέρασαν το χειμώνα, για τα σχολεία 

τους, για τους φίλους τους, για τη ζωή στην Αθήνα και στην επαρχία. Άργησαν να καταλάβουν ότι εδώ 

και ώρα έκαναν κύκλους γύρω από το ίδιο σημείο. 

-Που ακριβώς βρισκόμαστε;, ρώτησε η Αγγελική. 

-Δεν ξέρω, ποτέ δεν έχω έρθει εδώ πέρα, απάντησε η Μαρία. 

Μετά άρχισαν να ψάχνουν τριγύρω, μήπως και δουν κάτι να προσανατολιστούνε. 

-ΜΑΡΙΑ!!!, φώναξε η Αγγελική. 

Η Μαρία έτρεξε γρήγορα κοντά της. Η Αγγελική είχε βρει ένα μικρό σπιτάκι, χωμένο μέσα στα 

δέντρα. Ήταν παλιό, πετρόκτιστο, αλλά φαινόταν να είναι ακόμα σε καλή κατάσταση. Τα κορίτσια 

πλησίασαν κι άρχισαν να το περιεργάζονται. Καμιά τους δεν το είχε ξαναδεί, αν και συνήθιζαν να 

‘εξερευνούν’ την περιοχή στις καλοκαιρινές τους διακοπές. Στην πόρτα είχε χαραγμένη μια επιγραφή 

με μεγάλα ανορθόγραφα γράμματα «ΑΠΑΓΟΡΕΒΕΤΕ Η ΕΙΣΟΔΩΣ». Δεν τόλμησαν να μπουν μέσα, αλλά 

συνέχισαν το ψάξιμο. Καθώς όμως τα κορίτσια κοίταζαν ένα γύρο το σπίτι και την περιοχή, η Μαρία 

αναγνώρισε ένα μεγάλο βράχο και θυμήθηκε ότι ένα μικρό δρομάκι που οδηγούσε στον κεντρικό 

δρόμο περνούσε πίσω απ’ αυτόν. Έτσι άφησαν το σπιτάκι κατά μέρος και πήραν το δρόμο της 

επιστροφής. 

Τα κορίτσια πήγαν κατευθείαν στο σπίτι της Μαρίας και ρώτησαν τη γιαγιά της, που φαινόταν 

να ξέρει τα πάντα για όλα και για όλους στο χωριό, ζωντανούς και …πεθαμένους! Κι αυτή, αφού πρώτα 

έβαλε τις φωνές που ξεμακρύνανε τόσο πολύ και ‘μην πάθουν τίποτα’, αρχίζει να διηγείται: 

-Το σπίτι αυτό ανήκε κάποτε σε ένα γέρο, που ήταν τρελός, λένε, γι’ αυτό τον είχαν στείλει να 

μείνει τόσο μακριά, έξω απ’ το χωριό. Ένα βράδυ δυο αγρότες που περνούσαν, άκουσαν το γέρο να 

φωνάζει, έτρεξαν στο σπίτι του να δουν τι γίνεται, όμως όταν μπήκαν ο γέρος έλειπε. Μόνο ένα μήνυμα 

ήταν γραμμένο στον τοίχο: «Όποιος μπαίνει σε αυτό το σπίτι, καταραμένος να ‘ναι!». Κι από τότε 

κανείς δεν πάει σ’ αυτή την περιοχή κι ούτε κι εσείς να ξαναπάτε! 

-Πω, πω! είπαν τα δυο κορίτσια μ’ ένα στόμα, εντυπωσιασμένα από την ιστορία και κοιτάχτηκαν 

με νόημα. 

Την επόμενη μέρα η περιέργεια τις οδήγησε στο ίδιο μέρος, αλλά αυτή τη φορά ήταν 

αποφασισμένες να μπουν μέσα στο σπίτι. Έσπρωξαν την πόρτα με την ανορθόγραφη επιγραφή και 

μπήκαν μέσα, τρομαγμένες κι ενθουσιασμένες ταυτόχρονα, που αψήφησαν τα λόγια της γιαγιάς.  Και 

τότε τα είδαν. Και πάγωσαν. Στον τοίχο ήταν στ’ αλήθεια χαραγμένα με κατακόκκινα γράμματα σαν 

από αίμα τα λόγια που τους είχε πει η γιαγιά! «Όποιος μπαίνει σε αυτό το σπίτι, καταραμένος να 

‘ναι!». Τα κορίτσια έφυγαν τρέχοντας τρομαγμένα.  



Όταν έφτασαν στο σπίτι της γιαγιάς, της υποσχέθηκαν ότι θα κάθονται όλο το καλοκαίρι στην 

αυλή και θα της κάνουν παρέα, θα μάθουν να κεντάνε σαν καλά κορίτσια και δεν θα ξαναπάνε μόνες 

τους στο βουνό. 

Η γιαγιά δε ρώτησε σε τι οφείλεται αυτή η αλλαγή, αλλά τους έβαλε να φάνε και καθώς αυτές 

τρώγανε έβγαλε από την τσέπη της ποδιάς της ένα παχύ κατακόκκινο μαρκαδόρο και τον έκρυψε πίσω 

στο ντουλάπι, απ’ όπου τον είχε πάρει το πρωί. «Τελικά μερικές φορές αναγκάζεσαι να κάνεις ένα 

θρύλο αληθινό» σκέφτηκε και κρυφογέλασε. 

-Άντε, να πάτε στον κήπο να παίξετε με τα κουνελάκια και να τα ταΐσετε κιόλας, τους είπε μόλις 

φάγανε.   

Κι όταν φύγανε τα κορίτσια, 

-Θα σας στρώσω εγώ, σουρλουλούδες!, μονολόγησε. 

Έπαινοι 

Τάνια Ρούσεβα, Μέσα Μουλιανά, Γ’ τάξη 
Β-2)Στο camping 

Μια φορά πριν από λίγα χρόνια σε ένα ορεινό χωριό της βόρειας Ελλάδας, μια μικρή παρέα 

εφήβων, που ζούσαν εκεί κι είχαν μεγαλώσει μαζί από μωρά στο ίδιο σχολειό και στο ίδιο χωριό, 

αποφάσισε να πάει διακοπές κάπως διαφορετικές: να κάνει κατασκήνωση πάνω σ’ ένα απ’ τα βουνά 

της περιοχής της. 

Το χωριό, όπου ζούσανε ήταν σχετικά μεγάλο, αλλά μακρινό κι απομακρυσμένο και 

κατοικούνταν κυρίως από παππούδες και γιαγιάδες. Ζούσαν όλοι εκεί μια ήρεμη ζωή κοντά στην 

ύπαιθρο. Βέβαια υπήρχε και η σκοτεινή πλευρά του χωριού. Μαύρες ιστορίες από την Τουρκοκρατία, 

πόλεμοι, σκοτωμοί, θρύλοι και μύθοι. Το χωριό τους ήταν παλιό και χρονολογούνταν ακόμα και πριν 

την Τουρκοκρατία και οι ηλικιωμένοι είχαν να διηγηθούν πολλά….  

Μια ιστορία που την ήξεραν όλοι τους κι ακόμα τους ανατρίχιαζε ήταν η εξής: Στην εποχή της 

Τουρκοκρατίας είχανε φτιάξει χωρικοί ένα μικρό εκκλησάκι σε ένα βουνό, μέσα στο δάσος, όπου 

πήγαιναν οι βοσκοί και ξεκουράζονταν. Τότε ζούσε στο χωριό και μια όμορφη νεαρή κοπέλα, χριστιανή, 

καθώς κι ένας Τούρκος, λεβέντης και ντελικανής. Οι νέοι ερωτεύτηκαν, όμως λόγω των συνθηκών που 

επικρατούσαν τότε, δεν μπορούσαν να παντρευτούνε. Αποφάσισαν τότε να κλεφτούνε και να δώσουνε 

όρκους κρυφά στο μικρό απομακρυσμένο εκκλησάκι. Έτσι κι έγινε. Ένα απόγευμα το νεαρό ζευγάρι το 

έσκασε και ξεκίνησαν το μακρύ δρόμο για το εκκλησάκι. Τότε με τα πόδια τους έπαιρνε τρία 

μερόνυχτα, για να φτάσουν. Μα αυτοί δεν έφτασαν ποτέ…. Οι χωρικοί έχουν να λένε ότι χάθηκαν στο 

δάσος και κάμποσες μέρες μετά βρήκαν το πτώμα του νεαρού Τούρκου γεμάτο γρατζουνιές και 

δαγκωματιές. Την κοπέλα όμως δεν την βρήκανε ποτέ ούτε ζωντανή ούτε και πεθαμένη. Βρήκαν μόνο 

ένα ματωμένο άσπρο γάντι και το κολιέ της από πέρλες. Θάψανε όμως το νεαρό, αν και αλλόθρησκο, 

κοντά στο εκκλησάκι κι από τότε ονομάζεται το μέρος αυτό «του Τούρκου το μνήμα». 

Εκεί πρότεινε κάποιος από την παρέα να πάνε, για να κατασκηνώσουν, κι επειδή και καλά το 

μέρος ήταν στοιχειωμένο, είτε επειδή το θεώρησαν σαν πρόκληση είτε για να μη δείξουν ότι 

φοβούνται, συμφώνησαν όλοι ομόφωνα. Φορτώσανε σε ένα παλιό φορτηγό τροφή, σκηνές, ρούχα κι 

ό,τι άλλο χρειάζονταν κι αφού οδήγησε ο πιο μεγάλος τους στο χωματόδρομο, είδαν μετά από αρκετή 

ώρα το εκκλησάκι να προβάλει. Τα αγόρια πήραν να κατεβάζουν τα πράγματα και να στήνουν τις 

σκηνές σε ένα κατάλληλο μέρος στο δάσος, μετά άναψαν και μια μικρή φωτιά για το βράδυ. Τα 

κορίτσια πήγαν μια μικρή βόλτα  προς το εκκλησάκι. Ήταν πια το μισό κατεστραμμένο, αλλά έστεκε 



ακόμα. Κι αφού περιεργάστηκαν το μέρος κι είπαν ακόμα μια φορά για το ρομαντικό της ιστορίας, 

γύρισαν πίσω να βοηθήσουν τους φίλους τους. 

Η ώρα περνούσε και το ίδιο καλά περνούσε κι η παρέα: μιλούσαν, λέγανε ιστορίες, 

τραγουδούσαν. Όσο σκοτείνιαζε όμως, όλο και πιο τρομακτικό τους φαινόταν το δάσος και μαζευόταν 

ασυναίσθητα όλο και πιο κοντά στη φωτιά κι όλο και πιο κοντά ο ένα στον άλλο. Όμως κουράστηκαν 

κάποτε και είπανε να μπούνε στις σκηνές τους, να ξαπλώσουν.  

Τη νύχτα ένα απ’ τα κορίτσια ξύπνησε. Νόμισε ότι άκουσε θορύβους, που δεν έλεγαν να 

σταματήσουν κι ανήσυχη ξύπνησε και τα άλλα τα κορίτσια, για να βγούνε να δούνε τι γίνεται. Τα 

αγόρια ήταν ήδη έξω. Προφανώς είχαν ακούσει κι εκείνα τους ήχους. Και τώρα είχαν σταθεί όλοι 

ακίνητοι κρατώντας την αναπνοή τους και κοίταζαν έκπληκτοι λίγο πιο μακριά τους μια γυναικεία 

φιγούρα ντυμένη στα λευκά με πέπλο στο κεφάλι να μαζεύει λουλούδια χωρίς να μιλά ούτε και να τους 

κοιτάει, σα να μην ενοχλούνταν καθόλου από την παρουσία τους. «Ποια να ‘ναι αυτή;» και «Τι θέλει 

τέτοια ώρα στο δάσος;» σιγομουρμουρούσε η παρέα. Στο τέλος ένα θαρραλέο αγόρι της φώναξε 

δυνατά: «Ποια είσαι εσύ;». Η κοπέλα στην αρχή δε φάνηκε να άκουσε και συνέχισε να μαζεύει 

λουλούδια με την πλάτη στραμμένη προς αυτούς. Ώσπου έκανε μια στροφή και γύρισε και τότε είδαν 

ότι το χέρι που κρατούσε τα λουλούδια ήταν γεμάτο γρατζουνιές, ενώ το άλλο φορούσε ένα άσπρο 

γάντι. Τα παιδιά κοκάλωσαν και παρακολουθούσαν σαν αποβλακωμένα τη γυναίκα να κατευθύνεται 

προς το εκκλησάκι, να σκύβει εκεί κοντά και να αφήνει τα λουλούδια, μετά να προχωράει βαθιά στο 

δάσος, ώσπου να εξαφανίζεται απ’ τα μάτια τους. 

Τους πήρε ώρα να συνέλθουν και πάλι όμως λέξη δεν έβγαινε απ’ το στόμα τους. Εκείνο το 

βράδυ δεν κοιμήθηκε κανείς. Και την άλλη μέρα πρωί-πρωί φορτώσανε τα πράγματά τους στο 

αυτοκίνητο κι όπου φύγει-φύγει. 

Μαρία Καραμανωλάκη, Έξω Μουλιανά, Γ’ τάξη 
Δ-4)Ο Μίστης 

Μια φορά πριν από πολλά-πολλά χρόνια είχε ακουστεί στο χωριό μου πως κυκλοφορούσε ένα 

τέρας φοβερό και μεγάλο κι έκανε τρομερά πράγματα. Την ιστορία του την άκουσα από συγχωριανούς 

και από τον παππού μου. 

Το τέρας αυτό λοιπόν είχε ακουστεί πως έμοιαζε με άνθρωπο, όμως το πρόσωπό του δεν 

μπορούσες να το δεις από μακριά, γιατί θόλωνε κι έτρεχε. Μόνο όταν σε πλησίαζε μπορούσες να δεις 

τα μάτια του, που έτρεχαν συνεχώς δάκρια κι αν σε κοίταζε, άρχιζαν και τα δικά σου μάτια να τρέχουν, 

όχι όμως δάκρυα, αλλά αίμα και αν δεν έλεγες κάποια συγκεκριμένα λόγια, τότε πέθαινες. Το τέρας ή 

όπως τον έλεγαν οι ντόπιοι, ο Μίστης, ήταν ένας γιγάντιος άνθρωπος με όλα αυτά τα φοβερά 

χαρακτηριστικά. 

Όλοι έλεγαν πως το τέρας εμφανιζόταν νωρίς το πρωί, την ώρα δηλαδή που πήγαιναν οι 

χωρικοί στις δουλειές τους, για να τους τρομάζει και να τους ‘μεταδίδει’ τα δάκρυά του. Αυτός ήταν κι 

ο μεγαλύτερος φόβος των ντόπιων, που δεν μπορούσαν να πηγαίνουν στη δουλειά τους εξαιτίας του 

θεριού. Πολλοί όμως δεν πίστευαν στην ύπαρξή του. Ένας απ’ αυτούς ήταν κι ο προπάππους μου, που 

το θεωρούσε όλο αυτό ψεύτικο και φαντασία, ΄πλάση΄ του μυαλού. Δεν άργησε όμως η ώρα και σ’ 

αυτόν, για να πιστέψει…… 

Λίγες μέρες πριν αρχίσει η Μεγάλη Εβδομάδα, αποφάσισαν οι χωριανοί να πάνε να καθαρίσουν 

τα μετόχια τους, για να είναι έτοιμα για την Κυριακή του Πάσχα για το γλέντι. Σ’ αυτήν την ομάδα των 

χωρικών ήταν κι ο προπάππους μου. Σηκώθηκαν νωρίς το πρωί να πάνε σιγά-σιγά στα μετόχια, να τα 

καθαρίζουν ένα-ένα με τη σειρά και όταν έφτασαν στο τρίτο, που ήταν και κοντά στο δάσος, άκουσαν 



βογγητά, αλλά το προσπέρασαν, αφού νόμισαν ότι ήταν άλλοι συγχωριανοί τους, που ήθελαν να τους 

τρομάξουν, όπως κάνανε συχνά εκείνα τα χρόνια. 

-Πάμε, συνεχίζουμε! Δεν πιστεύω να φοβάστε;, είπε ο προπάππους μου σε κάποιους που 

διστάζανε, συνεχίζοντας ο ίδιος ατρόμητος δίνοντας το παράδειγμα, χωρίς να ξέρει τι τον περιμένει…… 

Συνέχισαν έτσι οι άντρες την πορεία τους, αλλά τα βογκητά όλο και πλησίαζαν προς το μέρος 

τους. 

-Νικολή, καλλιά να φύγουμε!   

-Ναι, ρε Νικολή, καλά σου λέει. Πάμε κι ερχόμαστε τ’ απόγευμα. Καλύτερα να ‘μαστε και 

σίγουροι, γιατί αρχίζω και φοβούμαι. Ξέρεις ….με το θεριό! 

-Δεν είναι αυτά πράγματα να παίζουμε, πάμε! 

Έτσι έλεγαν οι χωριανοί προσπαθώντας να τον αποτρέψουν και να τον κάνουν να γυρίσει στο 

χωριό. Χωρίς όμως δεύτερη σκέψη, ο προπάππους μου προχώρησε αντιμιλώντας τους: 

-Εγώ θα συνεχίσω! Εσείς, αν πιστεύετε σε βλακείες, φύγετε!  

Κι έτσι συνέχισε το δρόμο του για το τρίτο μετόχι, παρέα και με τους υπόλοιπους συγχωριανούς 

του, που φοβόταν να προχωρήσουν, δεν ήθελαν όμως και να τον αφήσουν μόνο του. 

Ξαφνικά ένας γίγαντας ξεπροβάλλει μέσα από τα δέντρα με ποτάμι τα δάκρυα να πέφτουν από 

τα μάτια του και φοβερά βογγητά να βγαίνουν απ’ το στόμα του. Όλοι τα έχασαν τότε κι έψαχναν 

μέρος να κρυφτούν, έκρυβαν τα πρόσωπά τους, να μην κοιτάξουνε το Μίστη, για να μην βγάλουν αίμα 

από τα μάτια τους, όπως είχαν ακούσει να λένε. 

Τότε ο προπάππους μου γύρισε απότομα και πριν καλά-καλά προλάβει το θεριό να καθαρίσει 

τα μάτια του, για να φανούν, φώναξε: «Ειρήνη νίκα, φόβε φύγε, χάσου!». «Ειρήνη νίκα, φόβε φύγε, 

χάσου!», επανέλαβε αμέσως μετά και ξανά και ξανά, ώσπου το τέρας ως εκ θαύματος εξαφανίστηκε 

από μπροστά τους. Αυτά ήταν τα λόγια, που ‘χε ακούσει κάποτε απ’ τη γιαγιά του και που αν τα ‘λεγες 

σε έσωναν από κάθε τι κακό κι ‘οξαποδώ’. 

-Νικολή, μας έσωσες! Νικολή, σ’ ευχαριστούμε!, έλεγαν οι συγχωριανοί του, που δεν είχαν 

καλά-καλά συνέλθει από το σοκ. 

Όμως κι ο προπάππους μου ήταν άφωνος. Δεν μπορούσε ακόμα να πιστέψει, πως το τέρας ήταν 

αληθινό και πριν από λίγο ακόμη είχε κινδυνέψει η ζωή του. Μετά από λίγο η παρέα γύρισε χαρούμενη 

και θορυβώδης πίσω στο χωριό κι έλεγαν σ’ όλους τι περάσανε και πως τους έσωσε ο προπάππους 

μου, ο Νικολής. 

Όπως μου ‘λεγε κι εμένα περήφανος ο παππούς μου, το τέρας αυτό δεν ξαναεμφανίστηκε στην 

περιοχή μας. Όμως εγώ δεν πιστεύω ότι είχε εμφανιστεί και ποτέ του. Πάντως για καλό και για κακό 

φροντίζω να μην ξεχνώ ποτέ τα μαγικά λόγια «Ειρήνη νίκα, φόβε φύγε, χάσου!»! 

Ανδρονίκη Μαστοράκη, Τουρλωτή, Α’  τάξη 
ΣΤ-6) Το στοιχειωμένο καμπαναριό 

Μια φορά πριν από πολύ καιρό, όταν επιτέλους φτιάχτηκε το καινούριο κομμωτήριο της 

Τουρλωτής, είχαμε πάει εγώ με τη φίλη μου, την Ελπίδα, και το είδαμε. Αργότερα το βράδυ πήγαμε 

στην εκκλησία και καθίσαμε στα σκαλιά, όπως κάναμε συχνά. Αν και ο χώρος στο προαύλιο της 

εκκλησίας φωτιζόταν από τους στύλους που είχε στο δρόμο, εκεί που καθίσαμε εμείς δεν φωτιζόταν 

και πολύ. Δηλαδή αν ερχόταν κάποιος θα άκουγε μόνο τις φωνές μας, αλλά δε θα μας έβλεπε. 

Αρχίσαμε λοιπόν να συζητάμε για διάφορα θέματα: από το ότι είχαμε άγχος για τους βαθμούς μέχρι τι 

θα κάναμε τα Χριστούγεννα. Μιλήσαμε και για το καινούριο κομμωτήριο. Είπαμε πόσο ωραίο ήτανε, 

πως έκανε καλή δουλειά. Είπαμε να πάμε κι εμείς μια μέρα. Έτσι για να φτιάξουμε τα μαλλιά μας. Και 



λέγαμε, λέγαμε, λέγαμε και σταματημό δεν είχαμε. Κουβέντα να γίνεται. Είπαμε να δοκιμάσουμε 

αυτήν την καινούρια τεχνική, την OMBRE. Και ανυπομονούσαμε να το κάνουμε και πως γίνεται κι αν 

μας ταιριάζει, γιατί θα ήταν η πρώτη μας φορά. Ανάμεσα στις κουβέντες ακούσαμε την καμπάνα να 

χτυπά 22:00. Κανονικά σταματά τότε και συνεχίζει πάλι το πρωί, για να μην ενοχλεί στις ώρες κοινής 

ησυχίας. Όμως εμείς την ακούγαμε να χτυπά κανονικά και στις 22:30, μετά στις 23:00, μετά στις 23:30, 

κάθε μισάωρο δηλαδή, θυμίζοντάς μας συνεχώς και την ώρα που περνούσε.  

Ξαφνικά στις 24:00 η καμπάνα χτύπησε τις δώδεκα καμπανιές, μόνο που αυτή τη φορά χτύπησε 

αργά και πένθιμα, όπως όταν πεθαίνει κανείς. Τρομάξαμε, τρομάξαμε πολύ. Σηκωθήκαμε αργά-αργά 

και πηγαίναμε να φύγουμε. Ξαφνικά ακούμε την πόρτα της εκκλησίας, σαν να την χτυπούσε κάποιος. 

Αλλά κανένας δεν φαινόταν. Αμέσως μετά ακούσαμε μια απόκοσμη φωνή από το καμπαναριό. 

Ανατριχιάσαμε. Αφήσαμε πίσω το αργό βήμα και τρέξαμε.  

Γυρίσαμε σπίτια μας και κουκουλωθήκαμε στα κρεβάτια μας χωρίς να πούμε τίποτα σε κανένα. 

Στον ύπνο μου είδα πως βρισκόμουνα ακόμα στο προαύλιο της εκκλησίας και μια γιγάντια σκιά ενός 

Τούρκου με κυνηγούσε να με σφάξει. Είχα ακούσει παλιά από τους γέρους να λένε ότι εκεί ήταν οι 

τάφοι των Τούρκων που μένανε κάποτε στο χωριό. Λες να μην ήτανε μόνο η φαντασία μας; 

  


